Opdrachtformulier

Decubitus en smetten verzorgen
Naam student:
Datum:

1	Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met
medestudenten of je docent.
2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
3 Beantwoord onderstaande vragen.
a Waarom is aseptisch werken bij deze vaardigheid van essentieel belang?
b Bij een grote decubituswond is de kans op dehydratie (uitdrogen) groot. Verklaar waarom.
c	In stadium 3 en 4 kan zelfs een behoefte aan extra energie ontstaan. Verklaar waarom en geef aan welke
voedingsstoffen hiervoor in aanmerking komen.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Decubitus en smetten verzorgen
Naam student:
Datum:

Naam observator:
  
Beoordeling:
  

Voor alle handelingen geldt:
•	Raadpleeg het dossier;
• Zorg voor voldoende privacy;
• Was je handen volgens de WIP-procedure;
•	Pas de voorschriften toe;
• Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:		
Goed
Fout
1	Informeert:		
• Vertel de zorgvrager dat je zijn wond komt verzorgen;
• Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
•	Een onderlegger of celstofmatje;
•	Een paar wegwerp- en een paar steriele handschoenen;
•	Steriele spatels;
•	Schoon of steriel scheurlinnen;
• Zinkoxidesmeersel FNA;
•	Het voorgeschreven wondrand en/of huidbeschermermingsprodukt;
•	Het voorgeschreven wondverband;
•	Een steriel bakje;
•	De voorgeschreven spoelvloeistof;
• Bekkens;
•	Steriele spuit van 10 of 20 ml;
•	Een pakje steriele gazen van 10 x 10 cm;
• Netverband of voorgeschreven fixatiemiddel;
•	Een schaar;
•	Afvalzak en pedaalemmer.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Leg het beddek aan het voeteneinde;
• Ontbloot de stuit van de zorgvrager.
4 Voert handeling uit:		
•	Plaats de onderlegger onder of tegen de stuit;
•	Maak eventuele pleisters los (zoete olie);
•	Trek de wegwerphandschoenen aan, verwijder het oude verband of gaas en doe
dit met de handschoenen in de afvalzak;
• Verwijder zalfresten bij verbandwisseling met een zoete olie;
• Open het pakje met steriele gazen en zo nodig de verpakking van de spuit;
•	Schenk de voorgeschreven spoelvloeistof in het steriele bakje;
•	Trek de steriele handschoenen aan;

© Noordhoff Uitgevers bv

3

•	Spoel de wond met de voorgeschreven spoelvloeistof en dep de wondranden
droog met steriel gaas;
• Bescherm de huid rondom de wond met het voorgeschreven wondrand en/of
huidbeschermermingsprodukt;
• Verbind/vul de wond volgens WCS classificatie met het voorgeschreven
wondbehandelingsproduct.
•	Fixeer het wondverband met het netverband, of op een andere,
voorgeschreven wijze.
Bij een smetwond:
•	Dep de buikplooi droog met het steriele gaas (de plooi beslist niet droogvegen);
•	Smeer (indien voorgeschreven) een een dun laagje Zinkoxidesmeersel FNA of
een barrièreproduct (barrièreproduct alleen op droge huid) in de buikplooi en
leg het scheurlinnen zonder plooien/kreukels hiertussen.
			

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager indien nodig zijn ondergoed aantrekken;
•	Help hem de gewenste houding aan te nemen;
•	Informeer zorgvrager over huidige situatie en verschijnselen van
verbetering/verslechtering;
• Vraag hoe de zorgvrager de zorg heeft ervaren;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer datum en tijdstip van verzorgen en de toestand van de wond;
• Noteer eventuele bijzonderheden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Decubitus en smetten verzorgen
Naam student:
Datum:

Naam beoordelaar:
  
Beoordeling:
  

Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School
Opdracht
Je verzorgt de decubituswond of smetwond van een zorgvrager volgens voorschrift.
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het beste kan
worden uitgevoerd.
4 Zorgt voor privacy.
5 Zet alle benodigdheden klaar.
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
7	Helpt de zorgvrager in de juiste houding.
8 Ontbloot het aangedane lichaamsdeel.
9 Verwijdert eventueel het oude verband volgens protocol.
10 Verzorgt de decubituswond of smetwond volgens protocol en brengt nieuw
verband aan.
11	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
12 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
13 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
14	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
15 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
16	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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